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Iscenesat refleksivitet: Hvad, hvor, hvordan og hvorfor? 

Af Søren Willert1 og Benedicte Madsen2  

August 2013 

Planche 1a:    Iscenesat refleksivitet: Hvad, hvor, hvordan hvorfor? 

Planche 1b:    Refleksionsbegrebet 

Planche 2a:    Positioner, roller og processer 

Planche 2b:   Differentiering af mentale, kommunikative og sociale processer  

Planche 3a:    Iscenesættelse med reflekterende team (grafik) 

Planche 3b:   Det reflekterende team: grundmodel 

Planche 4:     Historien bag det reflekterende team; anvendelsesområder 

Planche 5:     Grundprincipper for et reflekterende team 

Planche 6:     Variationer over iscenesættelse med reflekterende team 

Planche 7a:    HVAD reflekteres der over? 

Planche 7b og c:   HVORDAN afleverer reflektørerne deres refleksioner? 

Planche 7d:   Flere variable spilleregler for et reflekterende team 

Planche 8a og b: Eksternalisering af FPs indre scenarier, to eksempler 

Planche 9:     Organisatorisk rekonstruktion med reflekterende positioner (grafik) 

Planche 10:   Akvariemodel (grafik) 

Planche 11:   Man kan søge svarene på Hvorfor … 

Planche 12:   Empati og perspektivtagning  

Planche 13:   Spejlneuroner og spejling 

Planche 14:   Mentale strukturer og processer hos FP 

 

Vores første planche er en let udbygget version af oplæggets overskrift: 

Planche nr. 1a 

                                                 
1 Lektor, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet 
2 Lektor emeritus, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet; ekstern lektor ved Aalborg Universitet; tilknyttet VIA-
CLOU 
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Iscenesat refleksivitet 

Hvad? – dvs. indkredsning af begreber, termer …  

Hvor? – dvs. brugskontekster  

Hvordan? – dvs. procesformer, processtyring, iscenesættelser 

Hvorfor? – dvs. teori- og erfaringsbaserede overvejelser om brugsværdi 

 

Vi går straks videre til planche 1b, for vi har tænkt os at være grundige omkring selve 
refleksionsbegrebet: HVAD er ’refleksion’? 

Planche 1b 

Refleksionsbegrebet 

Almenpsykologisk bestemmelse 

Evolutionspsykologisk bestemmelse 

Praksisteoretisk bestemmelse 

Hvilke funktioner? 

Refleksion tager tid 

Alment: Refleksion er eftertanke, at tænke dybere over en sag – måske tænke over sig-selv-som-
sag. At forholde sig til sagen - eller mig selv som en sag-i-sagen. At komme på distance af sager, 
som man er praktisk engageret i, men hvor det kan være svært at se vejen – svarende til, at det 
undertiden kan være svært at se skoven for bare træer. 

Almenpsykologisk bestemmelse: Mennesker er udstyret med bevidsthed for at kunne orientere sig i 
den virkelighed, de skal kunne handle i. Refleksion indebærer midlertidig suspendering af den 
naturlige implikative kobling mellem bevidsthed og handling. Man iagttager sine iagttagelser – i 
stedet for her og nu at bruge dem, dvs. lade sig lede af dem.: eksperimenterer evt. med at sætte dem 
sammen på nye måder, forholder sig åbent, legende …  

På den ene side: Effektiv og/eller vanebestemt handling indebærer tunnelsyn. Sådan skal det være. 
Hvis du giver for mange virkelighedsdetaljer adgang til din lystavle, vil det distrahere dig.  

På den anden side: Hvis din effektivitet og/eller dine vaner er blevet indlært i en situationskontekst 
meget forskellig fra din nuværende handlekontekst, kan det være, at du giver det forkerte adgang til 
lystavlen. Din krop troede så at sige, at dine erfaringer kunne genbruges. Det kan erfaringer tit, men 
altså ikke i dette tilfælde. Så vil du ikke længere være effektiv. Dine indarbejdede vaner skal 



 4 

justeres, revideres, skiftes ud. Tunnelsyn skal for en tid erstattes med vidvinkel - indtil du 
forhåbentlig har fået rekonfigureret (opdateret) din handleparathed til den nye situationskontekst og 
(for en tid) kan glæde dig ved dit genstablerede, effektivitetsbefordrende tunnelsyn.    

Evolutionspsykologisk bestemmelse: Refleksion er en humanpsykologisk specialitet: Ene af alle 
arter er vi mennesker i stand til at have vores eget handleprogrammel (mental-kropslig inderside) 
som omgivelse, dvs. som noget, vi kan være sammen med og iagttage – samt efter bedste evne 
omprogrammere, hvis det, vi iagttager, rent faktisk ikke hjælper os til indfrielse af vores hensigter, 
eller på anden måde byder os imod. Menneskers tentative selvrettede omprogrammeringspraksis 
kalder vi for 2.-ordenspraksis – i modsætning til menneskers omverdensrettede 1.-ordenspraksis, 
der er en praksisform, vi i princippet har fælles med alle andre biologiske organismer. Denne 
tematik vil vi vende tilbage til mange gange i den senere tekst. Temaet er tillige, med mange 
variationer, udfoldet i Sørens bevidsthedsteoretiske tekster (Willert 1994, 1997, 2000a, 2002).  

Ud over at tjene kortsigtede handle- og identitetsudviklende interesser, danner refleksion tillige 
baggrund for vores arts langsigtede, aktive udvikling af stadig mere differentieret og almengjort 
viden om os selv og den verden, vi bebor (forskning, akademisk institution).  

Praksisteoretisk bestemmelse: Praksis af 1. orden modsvarer, hvad vi ovenfor kaldte ”effektiv 
og/eller vanebestemt handling”. Første ordens praksis retter sig i sidste ende mod de ydre 
omgivelser og har disse som genstand. Praksis af 2. orden finder sted i refleksionens rum. Anden 
orden praksis er rettet mod aktørsystemets egen første ordens praksis og har handleprogrammerne, 
der styrer denne praksis som sin genstand. Mennesker og menneskelige aktørsystemer griber ved 
hjælp af deres 1. ordens praksis omformende ind i de ydre omgivelser. Ved hjælp af deres 2. ordens 
praksis kan de arbejde på delvis at omprogrammere sig selv som aktørsystem.  

Donald A. Schön (1983, 1987) har været os en vigtig inspirationskilde. Som reflekterende 
PRAKTIKER har du fokus på din praksisgenstand – med støtte fra Schönsk reflection-in-action. 
Som REFLEKTERENDE praktiker i bredere forstand har du fokus på dig-selv-i din-relation-til-din-
praksisgenstand (reflection-on-action): du udnytter din særlige artsbetingede kapacitet til at have dit 
eget, in casu professionelle, handleprogrammel som omgivelse og dermed som handlefelt.  

Funktioner:  

- Refleksion er vigtig i forhold til (selv)forståelse, (selv)indsigt, (selv)erkendelse.  

- Refleksion er vigtig for at lære af sine erfaringer, både de gode og de dårlige: Reflekteret 
læring3. 

- Refleksion er vigtigt for mange slags fornyelse og udvikling – personlig, professionel, praksis- 
og organisationsudvikling. 

                                                 
3 Der findes mange andre former for læring end reflekteret læring, herunder læring i form af umiddelbar vanedannelse. 
Også de kan lære, men ikke reflekteret. Begrebet reflekteret læring står centralt i Madsen et al. 2010, som omhandler 
aktionslæring i betydningen: opnåelse af reflekteret læring med afsæt i faktiske handlinger/aktioner.. 
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- Og i forhold til de fleste former for opgaveløsning på vore dages arbejdsmarked.  

- Reflekteret læring består bl.a. i, hvad vi ovenfor kaldte omprogrammering af egen 
handleparathed. 

- Reflekteret læring kan formidles gennem væsensforskellige læringsmedier: Sprog, krop, 
samspil, bevidsthed (Willert 2011b). Generelt: Jo flere læringsmedier, der bringes i spil, jo mere 
konsolideres læringen. 

- I professionelle sammenhænge kan man rammesætte og iscenesætte refleksive positioner og 
processer, så refleksionsniveauet optimeres. Dét handler oplægget om. 

 

Tid: Refleksion tager tid – altså når vi taler om reflection-on-action, for reflection-in-action er 
integreret i de professionelle handleforløb som en forudsætning for disse – når de professionelle, 
indarbejdede handlerutiner momentant udfordres.  

Tid er en faktor, som må tages alvorligt, når man iscenesætter forløb med reflekterende positioner 
og processer. Men tid er som bekendt også penge, og dermed ikke noget, man bare kan rutte med. 
Selv om kunden eller brugersystemet måske er helt indforstået med væsentligheden af refleksionstid 
(”Vi skal også ha’ tid til at tænke os om”), kan det være svært at forhånds-fastlægge den ’korrekte’ 
dosering af refleksionstid i konsultations- og supervisionssammenhænge: Du kan ikke på forhånd 
vide, om/hvornår/hvorfor refleksionsbehov vil opstå, og du kan slet ikke vide, hvilken slags hjælp 
refleksionen skal hidføre, eller hvordan … . 

Refleksion kan til gengæld også overdrives, så det hæmmer handlekraften. Du bliver hængende i på 
den ene side, på den anden side, den tredje side … den n’te side, og ikke en dyt kommer der ud af 
det – men tiden går (tom tid), og du bliver fri for at forpligte dig.  

Som Hamlet siger i sin mest berømte monolog, den der starter med To be or not to be: 

Sådan gør skruplerne enhver til kryster, 

og handlekraftens sunde farve bleges 

af eftertankens skrantne blodløshed,  

og høje mål og store planer bøjer 

for dette hensyn deres løb til siden 

og mister navn af dåd. 

 I Østerbergs oversættelse (1958) 

For lidt og for meget fordærver som bekendt alt. I dag beskæftiger vi os med tilfælde, hvor der er 
plads til og brug for refleksion, uden at det bli’r for meget. 
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Tilbage til planche 1a: Vi har nu arbejdet med indkredsning af, HVAD refleksion som 
almenmenneskeligt fænomen er for en størrelse. I resten af oplægget vil vi beskæftige os med 
HVAD-spørgsmålets mere praktiske aspekter af. Desuden: HVOR kan iscenesat refleksion foregå, 
HVORDAN kan man gå til værks, og endelig HVORFOR-spørgsmålet: teori- og erfaringsbaserede 
ræsonnementer, der kan hjælpe os til at forstå, hvad der tilsyneladende gør de beskrevne former for 
refleksivitet så effektive ift. afklaringer, (selv)erkendelse, (selv)indsigt, læring, opgaveløsning og 
individuel, kollektiv og organisatorisk udvikling. 

 

Først lidt terminologi: 

Planche nr. 2a 

Positioner, roller og processer 

Fokusperson (FP), fokussystem  

Hjælper, rammekonsulent, spilfordeler 

Reflektør  

Sag, samtalekontrakt og aftalt bevægelsesønske  

Primær vs. sekundær samtale 

Time-out 

 

Positioner, roller og processer. Konferencens overskrift siger ”Refleksive processer…”, men 
skulle ved nærmere eftertanke have hedder ”Refleksive positioner og processer”. Ellers kunne den 
også handle om de fem-ti minutters fælles refleksion, man ofte lægger ind i læringsorienterede 
forløb. Den iscenesættelse, under-overskriften henviser til, drejer sig imidlertid om at etablere 
særlige refleksive positioner i en professionel hjælper-kontekst, og til de særlige roller og 
rollerelationer, dvs. refleksive funktioner, opgaver og processer, der knytter sig til sådanne 
positioner. 

Fokusperson. FP er den part, som i en hjælperrelationssammenhæng indtager den modtagende 
position. Det kan være en enkeltperson eller f.eks. et team (et fokus-system), men for at forenkle, 
koncentrerer vi os mestendels om enkeltpersoner, og forkorter til FP. 

FP er hjælperrelationens alfa, dvs. igangsættende part, og omega, dvs. den, der kan vurdere, om, 
eller hvornår diverse hjælpeinitiativer rent faktisk har båret frugt. FP indtager denne position i kraft 
af sit bevægelsesønske. FP har pligt til at VILLE og (hvilket måske er det samme) at ville BRUGE 
ENERGI PÅ AT AFSTEDKOMME en mental bevægelse af en slags. Almindeligvis kan den 
ønskede bevægelse forstås som en form for afklaring – der enten kan have karakter af en 
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omforståelse eller en udvidelse af eksisterende handlemuligheder. Med en dagligsprogsformulering, 
vi sætter stor pris på, taler vi om, at FPs afklaring sker ved, at hun flytter sig fra position A = ”Jeg 
kan ikke se det for mig”, dvs. se, hvordan X kan forstås eller håndteres, til position B = ”Nu kan jeg 
se det for mig.” 

FP har også pligt til at sige fra ift oplevet ’forkert’ (uhensigtsmæssig/fejlstyret) hjælpsomhed fra 
hjælpersystemets side: fx for privat; for ligegyldig, irrelevant; etisk problematisk ift ikke 
tilstedeværende tredjepart … ? 

Hjælper, rammesætter, spilfordeler: Hjælperen er den position med tilhørende rolle i 
iscenesættelsen, som har til opgave at forestå den direkte hjælperkontakt til FP. Oversat til 
praksistermer indebærer dette, at hjælper har ansvar for gennemførelse af iscenesættelsens primære 
samtale. Iscenesættelsens øvrige deltagere leverer indirekte hjælperydelser til FP gennem deres 
deltagelse i såkaldt sekundære samtaler, men den tematik gemmer vi lidt. 

Den, der iscenesætter reflekterende processer og undervejs har ansvar for den overordnede 
processtyring, kan være en rammekonsulent (eksempelvis en underviser, vejleder etc.). I positionen 
og rollen som processtyrer fungerer vedkommende evt. som det, vi ofte kalder spilfordeler. Rollen 
som spilfordeler kan også udfyldes af en menig deltager inden for en ramme, som en 
rammekonsulent har defineret.  

Reflektør: Det er vores betegnelse for personer, der er placeret i en observerende og reflekterende 
position. Reflektører kan være organiseret som team, hvilket vi vender tilbage til. Vi har valgt 
denne lidt uskønne betegnelse frem for observatør for at understrege det reflekterende og ikke kun 
observerende aspekt. 

Reflektørers opgave er i første omgang at observere: De lytter med alle sanser til primærsamtalen, 
både ift. dens verbale og nonverbale aspekter, hvor sidstnævnte signalerer følelser og motivation. 
Senere, i forbindelse med time-outs, offentliggør reflektørerne et udsnit af alle de indtryk og 
udtryksimpulser, observationen har aflejret hos dem.  

Dette tema gøres til genstand for (bl.a.) teoretisk viderebearbejdning i forbindelse med den følgende 
planche (2b) om internalisering/eksternalisering.  

Sag, samtalekontrakt og aftalt bevægelsesønske: Sagen fungerer som samtalens begrundelse eller 
retfærdiggørelse: uden sag, ingen professionel samtale. I hjælpersamtaler som dem, vi her 
beskæftiger os med, vil det tillige altid gælde, at sagen i en eller anden forstand har 
problemkarakter, eller ses som en positiv udfordring for FP. Den ”løses” ikke af sig selv eller uden 
videre. Det er sagens (problem)karakter, der gør det relevant at lade den danne udgangspunkt for et 
hjælpersamtalestyrende bevægelsesønske. Sagen for FP implicerer et spørgsmål, der enten refererer 
til en delvis blokeret forståelsesintention: ”Hvordan kan X give mening?” – eller til en (i mental 
forstand) delvis blokeret handleimpuls: ”Hvordan kan jeg/vi gøre for at opnå Y (målsituation) eller 
føre intention Z ud i livet?”  
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Til sammenfatning af ovenstående taler vi om, at der principielt altid skal gøre sig et 
ejerskabsforhold gældende mellem den problematiske sag og samtalens FP. Som en særlig variant 
kan en hjælpersamtale føre FP frem til en neutralisering/underkendelse af det oprindeligt 
motiverende ejerskabsforhold. ”Når alt kommer til alt er sagen måske slet ikke min/vores sag. Vi 
gør måske bedst i at blande os udenom.” Så er FP blevet så meget klogere. 

Samtalekontrakten er den implicitte eller (helst) eksplicitte gensidige forståelse: en meningsmæssig 
samstemthed mellem hjælper og FP, der som et mindstemål udtrykker, hvad samtalen ideelt set skal 
afstedkomme (”Når vi er færdige, håber jeg, at jeg kan se for mig, hvordan … ”). Den markerer 
samtalens professionelle, dvs. instrumentelle karakter. Kontrakten udpeger den bevægelse, der skal 
ske i FPs forhold til sagen.  

Afsættet er FPs bevægelsesønske, men som aftale betragtet involverer kontrakten to parter. Hjælper 
skal give sit besyv med: skal kunne opleve med-ejerskab til kontrakten, dvs. opleve den som et 
relevant, også gerne udfordrende, men stadigvæk meningsfuldt udgangspunkt for samtalen. Derfor 
’det aftalte bevægelsesønske’.  

Samtalekontrakten er forløbsstyrende, og den kan evt. genforhandles undervejs, for så vidt der 
konstateres diskrepans mellem kontraktindhold og faktisk forløbsindhold. For at være helt nøjagtig, 
svarer det aftalte bevægelseønske til indholdskontrakten, til forskel fra de proceskontrakter, som 
undervejs regulererer den måde, samtalen føres på. Proceskontrakter kommer vi ikke yderligere ind 
på i denne tekst (for detailpræget). 

(Se Willert & Madsen 1996, Madsen et al. 2010, Madsen 2012a og b, Madsen 2013). 

Primær og sekundær samtale: Den primære samtale finder sted mellem hjælper og FP, afbrudt af 
en eller flere time-outs. Der kan og skal ikke gives faste regler for, hvornår i det iscenesatte forløb 
time-outs optræder. Den kyndige rammesætter/spilfordeler kan stole på sit gehør og vil skifte til 
sekundærsamtalen, ”når timingen er den rette”. For novicer (der ved med sig selv, at bare det at 
sætte sig i hjælperstolen får dem til at glemme tid og sted) kan det være hjælpsomt forlods i forløbet 
at dekretere, at ”efter ti minutters primærsamtale, skifter vi til sekundærsamtale – jeg sætter mit 
æggeur til at ringe.”4  

Time-out: I en time-out åbnes der for den sekundære samtale. Den optimale timing af time-outs er 
spilfordelers opgave. Vi kommer tilbage til brugen af timeout, når vi vender os imod iscenesættelse 
med reflekterende team (se især planche 5). 

 

Dernæst nogle helt overordnede principper: 

Planche 2b 

                                                 
4 Based on a true story. En hel B&U-forvaltning ’et sted i Provinsen’ oplærtes for mange år siden i kollegial supervision 
ud fra æggeursmetoden. Ideen var god for så vidt den for deltagerne var en løbende påmindelse om den kunstighed, som 
vi i næste planche vil fremhæve som en vigtig baggrund for iscenesatte refleksionsforløbs gennemslagskraft.  
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Differentiering af mentale, kommunikative og sociale processer 

En kunstig kontekst 

Indre vs. ydre refleksion 

Internalisering vs. eksternalisering  

Differentieringer: Hverdagens samspilsforløb består ’i virkeligheden’ af et mylder af gensidigt 
afstemte delprocesser, der hjælper med til at ’få det hele til at glide’, men uden at vi normalt tænker 
over det – og godt det samme, for så risikerede vi at rammes af den slags refleksions-overload, som 
Hamlet beklagede i Shakespeare-citatet ovenfor. Når man iscenesætter refleksivitet, arbejder man 
systematisk med mange forskellige slags differentieringer af processer, som i dagligdagen er 
integrerede, og man gør det for at delprocesserne, ved at blive tydeliggjort, bedre kan befrugte 
hinanden.  

Rollefordelingen som blev beskrevet i planche 2a, er et eksempel på social differentiering. Man 
etablerer forskellige, veldefinerede positioner, herunder refleksive positioner, med tilsvarende 
roller. Hver position har praktisk ansvar for gennemførelsen af bestemte, forlods beskrevne 
processer; jf. f.eks. differentieringen mellem primære og sekundære samler. Det indebærer også, at 
man adskiller talende og lyttende/observerende værensformer, altså kommunikativ differentiering. 
Iscenesættelsens forskellige deltagere, herunder ikke mindst FP, føres igennem forløbsfaser, hvor de 
skiftevis, først selvforglemmende taler og handler i umiddelbare væren, for dernæst at komme på 
refleksiv distance af sig selv og den sag, de arbejder på at skabe afklaring omkring. Og derefter 
tilbage igen til selvforglemmelsen … . 

I den artikel, der første gang beskrev den særlige form kollegial supervision(stræning), vi dyrkede 
på Center for Systemudvikling (Willert 1993: 175 – vedr. dette Center, se senere) blev 
supervisionsgruppen beskrevet som en tentativ uddifferentiering af en ’hel’ supervisor:  

”I sin helhed kan man tænke om supervisionsgruppen som et ’samlesæt’ for en total supervisor-
funktion:  
• Hjælper står for den tætte, omsorgsfulde kontakt til fokuspersonen.  
• Reflekterende team leverer proces-kritiske kommentarer og kommer med ideer og forslag af et 

lidt ’vildere’ tilsnit, men på afstand.  
• Spilfordeler træffer beslutninger og sørger for klarhed mht. samtaleforløb og rytme.”  
  

Kunstighed: De omtalte differentieringsmanøvrer er kunstige ift. hverdagsliv og arbejdsliv, det er 
derfor, de omtales som ’iscenesættelser’. Kunstigheden er ikke et problem, men en dyd og skal 
dyrkes som sådan, eksempelvis gennem ritualisering. Under forrige planche (note 4) omtalte vi et 
æggeur som den rituelle påmindelse til en kollegagruppe i en B&U-forvaltning om, at ”nu snakker 
vi ikke normalt med hinanden, nu er vi en træningsgruppe med henblik på at dygtiggøre os i 
kollegial supervision.” Positions- og rollenavnene, der benyttes (fokusperson osv.), er endnu et 
ritualiseringselement.  



 10 

Dersom en ekstern rammekonsulent er fraværende, er det væsentligt, at ’nogen’ påtager sig rollen 
som processtyrer – og gør dette med eksplicit pointering af situationens særlige iscenesatte 
kunstighed: ”Nu er vi dem, vi skal være, nu vil jeg godt byde velkommen til denne træningsseance. 
Det, vi skal nå inden for de næste halvanden time, er … ”  

Ritualisering markerer, at hverdagsvaner og gængse samværsrutiner er midlertidigt suspenderede: 
”Vi er lige nu ikke sammen i vores egenskab af 1.-ordens aktører – med forpligtethed til, hver især 
og sammen, at få arbejdsopgaverne mest muligt effektivt fra hånden. I stedet har vi som 2. ordens 
aktører midlertidigt placeret os i en tidslomme – med forpligtethed til at iagttage, og kritisk-
eksperimenterende forholde os til de iagttagelser, der til daglig udgør 1. ordens aktørens mentale 
arbejdsredskaber.” Som tidligere formuleret: Den ”naturlige implikative kobling mellem bevidsthed 
og handling” er midlertidigt suspenderet. Vi har udviklet nogle træningsrelaterede 
standardformuleringer, der indirekte udpeger dette aspekt ved arbejdet med iscenesat refleksivitet: 
”Som sammenarbejdet personalegruppe kender I hinanden vældig godt. I det arbejde, vi sammen 
skal lave, skal I træne jer selv i at se hinanden som for første gang.” Eller: ”Det reflekterende team 
kan forstås som en gruppe af samarbejdende autister.” Vi vender tilbage til temaet under planche 5. 

Ritualisering bidrager til ”optøning” af rutiner og vaner – et begreb, der stammer fra Kurt Lewin, og 
som vi vender tilbage til i relation til planche 14. 

Indre vs. ydre refleksion: Sondringen mellem indre og ydre refleksion er en variant af indre 
vs. ydre kommunikation. Vi ”taler til og med os selv”, dvs. tænker gennem det indre verbale 
sprog, og vi (vores krop) sender følelsesmæssige budskaber til os selv gennem den indre 
nonverbale kommunikation – begge dele omtales ofte som vore indre stemmer. Des ses f.eks. 
hos Carl Rogers, hvor evnen til at lytte til sine indre stemmer spiller en vigtig rolle i hans teori 
om klientcentreret rådgivning. Samtidig kan vi generelt, og bl.a. med inspiration fra George 
Herbert Mead (2005), opfatte det, der sker i en hjælpersamtale, som en ydre refleksionsøvelse 
for FP. I almindelig samtalepraksis ved vi jo ikke i endegyldig forstand, hvad vi vil sige 
(hvilket præcist indre betydningsindhold, vi vil videregive), før vi har hørt os selv sige det. ”A 
person who is saying something is saying to himself what he says to others; otherwise he does 
not know what he is talking about” (Mead 1934:147).  

I tilgift til FPs naturlige medhør til sine egne talehandlinger (”Hvordan har jeg det 
(tænker/føler jeg) lige nu?”), kan reflektørernes sekundærsamtale (”Hvordan oplever vi, at FP 
har det lige nu?”) betragtes som endnu et tilskud til FPs ydre refleksion – en refleksion, som 
derefter, i større eller mindre grad, kan inderliggøres, men med fastholdt tydelig 
differentiering mellem, hvad der er indre, hvad der er ydre.  

Iscenesætter-ekvilibrisme handler i høj grad om at kunne styre indre-ydre dialektikken på 
konstruktiv vis. Herom skal det følgende afsnit handle.  

Internalisering vs. eksternalisering: Der er tæt kobling mellem de to distinktioner indre-ydre og 
internalisering-eksternalisering. Internalisering indebærer transformation af noget ydre til noget 
indre. Eksternalisering er den omvendte transformation: fra indre til ydre.  



 11 

Vi lægger ud med en almenpsykologisk optakt gående på, at ovenfor citerede G.H. Mead ligefrem 
opfatter en fortløbende internaliserings-ekternaliseringsdynamik som selve motoren, der giver 
fremdrift til menneskers individuelle og kollektive udvikling, ikke bare af sig selv, men også, per 
implikation, af deres omgivelser. Den selv-eksternaliserende instans kalder Mead for Jeget. Jeget er 
(med Daniel Sterns (2004) smukke formulering) det nuværende øjebliks handlende, gørende instans 
Jeget modsvarer, hvad vi tidligere har kaldt for 1.-ordens aktøren. Personen, der i Mead-citatet 
ovenfor taler til, og derved samtidig påvirker en anden – hvorved hun samtidig taler til og påvirker 
sig selv – eksemplificerer en Jeg-baseret, sprogligt formidlet selv-eksternalisering. I forbindelse 
med planche 2b mødte vi tilsvarende Jeget i skikkelse af en hjælpersamtaledeltager, der 
”selvforglemmende taler og handler i umiddelbare væren”. Moderen, der selvforglemmende 
håndterer sin baby, kan nævnes som endnu en Jeg-variant. Det samme kan siges om mesterkokken, 
der ’samarbejder’ med sine ingredienser med henblik på at frembringe en eksternaliseret udgave 
den ret, han bærer på i sin indre forestilling. Og for at det hele ikke skal blive for eksklusivt, kan vi 
tilføje: Hver og en af os leverer illustration af Jeg-funktionen, når vi er optaget af vores 
rutinemæssige gøremål i arbejds- og hverdagsliv. 

Ifølge Mead er det menneskelige selv konstitueret som én fortløbende, livslang samtale mellem 
Jeget og Jegets makker Miget. Miget kan forstås som en internaliseringsinstans. Selv-
internalisering finder sted ved, at personen på én og samme gang indtager subjektets og objektets 
plads i forhold til sig selv. Miget iagttager Jegets gøremål og tilskriver dem betydning og værdi ud 
fra normerne for god/dårlig opførsel i de sociale miljøer, personen oplever tilhørsforhold til. Miget 
kan betragtes som en internaliseret og personliggjort videreførelse af de opdragelsestiltag, personen 
siden sin fødsel har været genstand for, først fra familie (mor-figur) og siden i stigende grad fra 
samfundsmæssige-institutionelle omgivelser. Voksne mennesker er i princippet deres egne 
opdragere.  

De eksternaliserings-internaliseringsdynamikker, der kan iagttages og med større eller mindre held 
iscenesættes i forbindelse med refleksionsfremmende hjælpersamtaler, kan således forstås som 
særtilfælde af almen selvudvikling.  

I psyko-social hjælperlitteratur har især den narrativ-terapeutiske tradition ved Michael White m.fl. 
(se f.eks. White 2007) udviklet en sand skatkiste af eksempler på problem-eksternaliseringens 
mulige nytteværdi. Samtidig med, at systemisk inspirerede hjælpertraditioner, under overskriften 
Appreciative Inquiry, har gjort en dyd ud af tentativ sproglig neutralisering af problemet, er narrativ 
tradition gået den modsatte vej. Problemet skal ses i øjnene, det skal anerkendes som en 
modstander, problembærer skal med støtte fra omgivelserne finde de kræfter hos sig selv (med 
Mead kunne vi tale om Jeg-styrke), der sætter ham i stand til at bekæmpe og vinde over problemet; 
se f.eks. kapitlerne 7, 8 og 9 i Molly-Søholm et al. 2012. Eksternalisering er et redskab for denne 
konfrontatoriske hjælperstrategi. FP skal støttes i mentalt at adskille sig fra problemet. Snarere end 
at bo i ham selv (mit problem) skal det kunne ses som et ’noget’ i omgivelserne: en ting på linje 
med andre ting. Refleksionsformater af egen tilvirkning, som vi omtaler senere (se plancher 8, 9), 
indeholder markante eksternaliseringskomponenter.  
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På den måde kan eksternalisering blive et af den slags tricks of the trade, som hjælper og FP kan 
samarbejde om i den iscenesatte som-om-verden – med håbet om, at som-om-effekten i 
internaliseret form kan fastholdes i ’den virkelige verden’, hvor livet skal leves og opgaverne løses.  

Det vigtigste, der i dette lyn-overblik yderligere bør siges om internalisering er, at FP kan have brug 
for hjælp til ikke at internalisere hvad som helst. Iscenesatte refleksive processer kan være stærkt 
forførende. Klagesager, der indbringes for Psykologforeningens Etiknævn kommer bl.a. fra 
personer, der i professionelle samarbejdsforløb har ladet sig overforføre – og først for sent fandt ud 
af, at internaliseret mentalt materiale ikke var tilværelsesberigende, men snarere -destruktivt; se 
Willert 1993-94.   

Nedenfor vender vi flere gange tilbage til temaer omkring FPs behov for selvbeskyttelse, blandt 
andet, men ikke kun i forbindelse med omtalen af reflekterende team. 

 

Den uden sammenligning mest udbredte form for iscenesat refleksivitet er ”det 
reflekterende team”: 

 

 

 

 

 

 

 

Planche nr. 3a  

Iscenesættelse med reflekterende team (RT) 
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Kommentar til figuren: På planche 3a genkender vi sagen = det (måske) fælles tredje. Og FPs 
relation til sagen, dér hvor det aftalte bevægelsesønske skal forankres. Og relationen mellem 
hjælper og FP. Og FPs indre kommunikation, markeret med en buet pil (noget tilsvarende kunne 
være markeret for alle andre deltagere). Kort sagt: kommunikationstrekanten (se f.eks. Madsen 
1996, 2002, 2012c). 

I dette tilfælde består den samlede gruppe af fem deltagere, primærsamtalen varetages af to og de 
resterende tre udgør det reflekterende team. På kanten af gruppen arbejder spilfordeleren, hvis 
funktion imidlertid godt kan varetages af hjælperen eller en reflektør, der af og til skifter 
position/rolle/kasket/funktion. Den primære samtale foregår mellem hjælper og fokusperson (evt. 
fokussystem, men vi forenkler stadig ved at tænke os én person). Processerne, der finder sted, når 
det reflekterende team under time-out er på banen, svarer til sekundære samtaler. 

I denne figur har reflektørerne deres opmærksomhed rettet mod FP og dennes forhold til sagen, dvs. 
det fælles tredje i figuren. Hvis modellen anvendes til træning, så er hjælperrollen og hjælperens 
hjælp i fokus. Derfor vil reflektørernes opmærksomhed typisk – også – være rettet mod denne del af 
trekanten. 



 14 

 

Der er mange RT-variationsmuligheder, men dem venter vi lidt med. Først lidt 
overordnet om iscenesættelsen: 

Planche nr. 3b 

Det reflekterende team (RT): grundmodel 

 Kommunikationstrekanten  

 RT placeres i rummet, så der er en tydelig fysisk adskillelse ift. den 
primære samtale 

 RT har kun taleret under time-out 

 Time-out administreres af spilfordeleren, men kan ønskes af hjælper 
og/eller FP 

 FP selekterer suverænt 

Retten til selektion: Vi kommer tilbage til spørgsmålet om spilleregler, men den allervigtigste regel 
er, at FP (og evt. hjælperen) skal stå helt frit mht. at selektere fra det, RT siger, og han skal ikke 
argumentere for, endsige forsvare, hvad han kan bruge hhv. ikke bruge. Når time-out er slut, siger 
hjælperen f.eks: ”Var der noget af de, RT sagde, som du kunne bruge?”, eller hun kigger blot 
spørgende på FP. 

Kommunikationstrekanten er illustreret på planche 3a, de øvrige planchepunkter taler for sig selv. 

 

Men hvor stammer ideen om reflekterende teams fra? Og hvor kan denne 
iscenesættelse anvendes? 

 Planche nr. 4 

Historien bag det reflekterende team 

 Den professionshistoriske baggrund 

 Vores personlige historie 

Anvendelsesområder 

Den professionshistoriske baggrund: Begrebet reflekterende team blev oprindeligt skabt af 
nordmanden Tom Andersen (1987, 1994) og hans Tromsø-gruppe engang i midten af 1980’erne. 
Tromsø-gruppens arbejde lagde sig i forlængelse af den tidligere familieterapi-udviklende Milano-
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gruppes autoritative, Big Brother-agtige observatørteam.5 I begge tilfælde er der tale om sub-
miljøer inden for det brede systemiske felt. Tromsø-gruppen praktiserede systemisk familieterapi, 
og i de første mange år bestod de reflekterende teams af behandlere, der arbejdede mere eller 
mindre på lige fod med terapeuten i det, som her kaldes den primære samtale. Med årene udvidedes 
denne praksis, således at også dele af klientfamilien i perioder kunne indtage den reflekterende 
position, eller terapeuten kunne i perioder skifte til den reflekterende position.  

Andersen understreger stærkt, at der skal værnes om klientens – og for den sags skyld hjælperens – 
integritet. Hele iscenesættelsen med tilsvarende spilleregler tilsikrer dette. Andersen var særdeles 
omhyggelig med sådanne spilleregler – på en måde/i et omfang, der for os at se afspejler den 
særlige nænsomhed, der er påkrævet i den terapeutiske kontekst, hvor fokussystemer typisk vil være 
psykosocialt skrøbelige og sårbare. I arbejdet med mere robuste klienter og klientsystemer kan man 
i højere grad forlade sig på selve iscenesættelsen – vores erfaring er, at den i sig selv bidrager til en 
tillidsfuld og tryg atmosfære. Og omvendt: at overdreven omsorg kan accentuere overdrevne 
opfattelser af, at ”det vi nu har gang i er vældigt, vældigt farligt”, og dermed skabe 
uhensigtsmæssige selvopfyldende profetier. Men afvejninger af det i givne arbejdssammenhænge 
’passende omsorgsniveau’ må selvfølgelig ske med skyldig respekt for de ovenfor berørte 
professionsetiske problemstillinger. 

Vores personlige historie: Vi anvendte allerede fra sidst i 1980’erne sådanne reflekterende teams i 
vores udviklingsarbejde omkring professionelle hjælperrelationer, givetvis i hvert fald indirekte 
inspireret af den systemiske tradition (Andersen skrev sin første artikel om metoden i 1987), men 
uden at være blevet direkte lært op i, eller opleve os som tilhørende traditionen.  

For Søren blev det en vigtig impuls, at han i perioden 1985-87 evaluerede et systemisk orienteret 
Familieværksted (Willert 1986) og i den sammenhæng mødte institutionsansatte socialpædagoger, 
der på den ene side gav udtryk for et stigende supervisionsbehov (det modtagne børneklientel blev 
’sværere’), men samtidig måtte se i øjnene, at afdelingsbudgetterne ikke rakte til aflønning af 
eksterne supervisorer i ønsket omfang. Søren blev bedt om at udvikle en prototype for ’gør det 
selv’-supervision på afdelingsniveau. I årene, der fulgte, viste der sig voldsom efterspørgsel efter en 
sådan prototype ud over det ganske land. Oplæring i brug af prototypen var en arbejdsopgave af 
passende sværhedsgrad for psykologistuderende-under- professionel-oplæring. I årene frem mod og 
efter dannelsen af Psykologisk Instituts Center for Systemudvikling i 1988 (det lukkede i 2006) 
blev Søren på denne baggrund travlt beskæftiget med, hjulpet af studerende, at udbrede kendskabet 
til personaleintern eller (som det efterhånden kom til at hedde) kollegial supervision; se Willert 
1993.  

Desuden var en århusiansk psykologistuderende omkring 1986 kommet i praktik hos 
konsulentfirmaet Dispuk og vendte, med RT-metoden i sin værktøjskasse, tilbage til den 
fordybelsesaktivitet, der udgjorde forløberen for vores Center for Systemudvikling, hvilket 
yderligere inspirerede os. Mange af de designs og pointer, man kan læse sig til i Andersen 1994, var 

                                                 
5 I oprindelig Milano-version var observatørteamet adskilt fra den familieterapeutiske primærsamtale ved et envejsspejl, 
men teamet kunne ringe telefoniske beskeder eller gode råd ind til primærsamtalens aktive terapeuter.  
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nogen, vi i Center-sammenhængen også eksperimenterede os frem til. Som bekendt opfindes den 
samme dybe tallerken ofte igen og igen. 

Sørens professionelle profil er for altid præget af de masser og masser af timer, han i Center-
perioden tilbragte i selskab med psykologistuderende som træner, observatør og ’demonstratør’ af 
kollegiale supervisionssamtaler. Hvor som helst et reflekterende team kan finde plads i hans 
praktiske arbejde, vil han tage skridt til at få det etableret.  

Benedicte har siden 2006, i samarbejde med videncentret CLOU under VIA UC og været med til at 
udvikle en bestemt aktionslæringsmodel, hvor iscenesættelse med RT er et af de definerende 
kendetegn6. Og ligesom Søren inddrager hun reflekterende positioner og processer, når som helst 
det er relevant i hendes konsultative arbejde. 

Anvendelsesområder: Nu er vi kommet til spørgsmålet om, HVOR disse iscenesættelser foregår, 
og det er hurtigt overstået, for der er masser af kontekster: 

- Terapi – individuel terapi i gruppe, gruppeterapi, familieterapi, psykodrama… jf. vistnok 
konferencens workshop nr. 1 

- Supervision i og med grupper, herunder kollegial supervision og teamsupervision.  
- Coaching 
- Vejledning – jf. workshop nr. 2 
- Aktionslæring – især i den særlige VIA-model, som BM har været med til at udvikle – jf. 

workshop nr. 3 
- I det hele taget team-, leder-, personale- og organisationsudvikling 
- Træning af professionelle, som skal lære at fungere som terapeuter, supervisorer etc. 

 

De næste seks plancher handler om grundprincipper for og variationer over 
iscenesættelser med reflekterende teams. Vi går meget hurtigt forbi nogle af dem. 

 

 

 

Planche nr. 5  

Grundprincipper for et reflekterende team 

                                                 
6 Samarbejdet startede i JCVU, forløberen for VIA UC. Kirsten Bro og Marianne Thrane, som står for konferencens 
Workshop 3, udgør sammen med Birgit Ryberg, leder af CLOU, og Benedicte en strategigruppe vedr. aktionslæring. 
Efter udgivelse af håndbogen Aktionslæringens DNA (Madsen et al. 2010) har især Benedicte skrevet en række 
arbejdspapirer og en e-bog med relation til AL, se referencer og notater på www.viaclou.dk. 
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 Undervejs i den primære samtale observerer reflektørerne med alle 
sanser  

 I den sekundære samtale taler de om-og-ikke-til og uden øjenkontakt 

 Reflektørerne skal acceptere, at FP ikke nødvendigvis, ja sjældent 
responderer på alle guldkornene 

 Omhyggelig dosering af time-out 

 I øvrigt kan spillereglerne være mere eller mindre stramme 

 

Om-og-ikke-til: I den sekundære samtale omtaler reflektøren FP og hjælper i grammatisk 3.person, 
og hun sørger for at undgå øjenkontakt med fokussystemet. Herved mindskes den særlige appel, 
som øjenkontakten indebærer – en appel til at respondere, være enig, sige imod etc. Denne regel er 
særlig ved at bryde indarbejdede regler for høflighed, god opførsel osv. Den er samtidig i 
professionel forstand særdeles betydningsfuld. Vi opfatter reglens efterlevelse som en af de 
allervigtigste rituelle markører for den iscenesatte refleksivitets særlige – virkningsfulde – 
kunstighed. Den iscenesatte refleksivitets basale idegrundlag: procesdifferentiering og konstruktiv 
udnyttelse af eksternaliserings-/internaliserings-dynamikken, står og falder med, hvad vi her kalder 
Om-og-ikke-til princippet. Undervejs i trænings- og tilegnelsesforløb kan det blandt kolleger 
opleves akavet at skulle kræve reglerne håndhævet – eksempelvis i rollen som spilfordeler-under-
oplæring. Men de skal efterleves – og er faktisk nemme at håndhæve med enkle fagter fra 
spilfordelers side.  

Tidligt i vores egen selvoplæring som iscenesættere af refleksive processer fandt vi på at bruge 
betegnelsen offentlig sladregruppe om det reflekterende teams særlige kommunikationsform. 
Betegnelsen indeholder et paradoks. Idealtypisk betragtet bygger ’sladder’ netop på ideen om, at 
dem, der sladres om, ikke må have medhør. Paradoksbetegnelsen valgtes med strategisk omhu – for 
at gøre det lettere for reflektørerne over for sig selv at legitimere den systematiske uhøflighed, de 
skulle praktisere.   

Reflektørernes accept: Reflektører gør sig umage for at hjælpe FP ud af sin handleblokering. På 
baggrund af de dybtfølte hjælperintentioner kan det være skuffende at opleve og skulle erkende, at 
FP rent faktisk internaliserede lidt eller ingenting af de udviklede og afleverede refleksioner. Men 
sådan er vilkårene. FP er ikke sat i verden for at tilfredsstille reflektørers velforståede hjælperbehov, 
men for at nå i mål med opfyldelse af sit personlige bevægelsesønske. Til reflektører siger vi tit (for 
at komme skuffelsen i forkøbet), at de skal tænke på refleksionerne, de udvikler, som nogle, der kan 
gøre dem selv analytisk klogere på virkelighedens undertiden sære måder at være skruet sammen 
på. Hver og en i gruppen arbejder til syvende og sidst for sig selv. Det mirakuløse er, at den 
fastholdte, vel iscenesatte selvcentrering erfaringsmæssigt viser sig at være det, der til syvende og 
sidst giver FP de optimale muligheder for at få sit bevægelsesønske opfyldt.  
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Det er disse forhold, der danner baggrund for den føromtalte metaforiske beskrivelse af eksempelvis 
en kollegial supervisionsgruppe som et ’samarbejde mellem X-antal autister’.  

Time-out: Time-out tjener to sideordnede funktioner for den primære samtale. (1) Potentiel tilførsel 
af ’fremmed’ materiale til FP gennem RT-bidrag; (2) mental afkobling af FP fra processuel binding 
til den primære samtale. Den første funktion er let at forstå – og er den funktion, der f.eks. 
motiverer reflektørerne til at gøre sig stor umage for at udtænke og aflevere de mest muligt 
hjælpsomme refleksioner. Den anden funktion nyder nok almindeligvis mindre bevågenhed – men 
vores praksis har gjort os stadig mere optaget af den. En vel gennemført primærsamtale har 
betydning for det samlede forløbs slutresultat, ingen tvivl om det; men samtalen binder samtidig 
FP’s opmærksomhed til det særlige to-personers univers (meningsrum), som han selv og hjælper er 
sammen om at kreerere – og bremser dermed FPs mulighed for at ’tænke egne tanker’, dvs. 
fastholde koncentrationen omkring sin indre refleksion. Det er til syvende og sidst i sin egen indre 
refleksion, FP skal finde og fastholde de forløsende ord og tanker, der kan bane vejen for den mere 
eller mindre omfattende omprogrammering (”Jeg kan ikke se det for mig”  ”Nu kan jeg se det for 
mig”), som samtalen skal bidrage til.  

I pagt med ovenstående er det vores erfaring, at ’gennembrud’ i samtalen ofte ses at finde sted 
under time-outs, også når vi selv fungerer i rollen som hjælpere. Forløbsdeltagere kan give udtryk 
for overraskelse over dette. ”Du er jo så dygtig – og så skete det vigtige netop, da du ikke snakkede 
med FP.” Jo, for så længe FP var mentalt optaget af at forholde sig til og respondere på vores, i 
teknisk forstand dygtige spørgsmål og/eller kommentarer, havde hun ikke mentalt frirum til overs til 
at få noget for alvor nyt til at ske, noget, der rakte ud over, hvad hun og vi som hendes hjælper 
sammen kunne hitte på. Hjælper kan gøde jorden, og skal som sådan gør sig umage. FP er den, der i 
kraft af sin indre, refleksive dialog med sig selv høster frugten, når tiden er inde.  

Forløbsdeltagere kan også blive overraskede, når vi f.eks. finder på, i rollen som hjælpere, at 
dekretere time-out, netop som FP syntes på vej til at gøre en vigtig opdagelse. Vi gør det, fordi vi 
har en dybtfølt overbevisning om, at FP i en sådan tæt-på-gennembrudstilstand fungerer som sin 
egen bedste guide med hensyn til at få tiøren til at falde; Søren har kaldt den slags refleksiv 
selvransagelse, der kan føre til tiøre-fald, for paradoksale søgeprocesser (Willert 2000b).   

Vi vender tilbage til disse temaer i forbindelse med planche 14. 

Omhyggelig dosering af time-out: I praksis er det vigtigt, at RT’s taletid doseres med omhu. En 
time-out skal ikke vare for længe. Især for novice-FPer gælder det, at de let bliver eller kan blive 
overbelastet af ’det fremmede materiale’, og måske afspores fra deres eget problem-perspektiv og 
det dermed sammenhængende bevægelsesønske. I træningskontekster kan vi foreslå FP at indtage 
en lyttemåde ift RT som til muzak. Den er der som et lydligt bagtæppe. FP skal høre nok til, at en 
potentielt brugelig ide trænger igennem. Hvis først en tilsyneladende brugelig ide er trængt 
igennem, skal FP ikke føle sig forpligtet til, af høflighed, at høre resten med. 

Spilleregler i øvrigt: Vi har ovenfor nævnt, at vi i vores arbejde med ikke-terapeutiske, relativt 
robuste klientsystemer er mindre nænsomt klientbeskyttende, end f.eks. familieterapeuten Tom 
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Andersen tenderer mod at være. Vores erfaring er, at en professionelt myndig, men også 
myndighedsgivende præsentation af den overordnede rammesætning (iscenesættelse), giver 
reflektører og øvrige gruppemedlemmer den nødvendige ballast af tryghed og åben nysgerrighed, til 
at arbejdet får en fornuftig fremdrift. Evt. kan der være brug for små løbende indspil fra 
rammekonsulentens eller spilfordelerens side, hvis man undervejs opdager, at RT, blot med små-
korrektioner, ville kunne fungere endnu mere optimalt.  

I organisationer med højt angstniveau og/eller politisk instabilitet har vi selvfølgelig også oplevet at 
måtte påtage os en ganske strammer-agtig attitude for at forebygge, at organisationsmedlemmer, der 
måske vejrede morgenluft og gennem refleksiv åbenhed kom til at bryde for mange af 
kollegagruppens uskrevne regler (offentliggørelse, dvs. eksternalisering af ’offentlige 
hemmeligheder’; se Willert 2002) ville blive mentalt straffet bagefter – og uden at klimaet af den 
grund nødvendigvis blev bedre.. Omvendt kan man i veltrænede, refleksionskyndige grupper 
overlade meget ansvar til gruppens egen eksperimentere-lyst og etik.  

 

Planche nr. 6 

Variationer over iscenesættelse med reflekterende team 

- Mere end ét team, evt. med forskellige foki ift. den primære samtale 
- Ekstern bevidning a la Michael White 
- Brug af sekundære hjælpere  
- Under time-outs kan hjælper – som en ekspliciteret del af iscenesættelsen 

– skifte til en reflekterende position 
- Brug af video 
- Imaginær refleksion 
- Andre variationer – se bl.a. planche 8 og 9  

Ekstern bevidning: Den narrative terapi, som er udviklet af Michael White (se f.eks. White 2006), 
sigter mod at redefinere en brugbar identitet gennem fortællinger og genfortællinger. Med 
oprindelig inspiration fra Tom Andersen kaldes det reflekterende team ’en eksternt bevidnende 
gruppe’. Redefinitionen sker typisk i tre trin: Først arbejder terapeuten med klientens fortælling om 
sig selv, så genfortæller medlemmerne af RT denne fortælling på hver deres måde, og til slut 
genfortæller klienten genfortællingerne. Den væsentligste kvalitet ved RTs genfortællinger er, at 
vidnerne skal kropsliggøre klientens fortælling ved at vise, om og i givet fald hvordan de er blevet 
bevæget, dvs. flyttet et andet sted hen – heri ligger den egentlige bevidning og den egentlige 
anerkendelse af klienten. Metoden er blevet udbredt til også at gælde konsultativt hjælperarbejde (se 
f.eks. Nielsen 2006; Westmark et al. 2012). 

Sekundære hjælpere: Hjælper såvel som fokusperson kan, ikke mindst undervejs i tilegnelsen af 
refleksiv ekspertise, opleve de ritualiserede, men også nødvendige, formkrav som en belastning. 
Eksempelvis kan de opleve sig forstyrret af, at bestemte temaer eller ideer bliver ved med at dukke 



 20 

op inde i deres hoveder – samtidig med, at temaerne eller ideerne har en form/et indhold, der gør 
dem ’forkerte’ i forhold til de særlige kommunikationsregler, de skal lade sig styre af (”Jeg skal 
udelukkende være faciliterende” / ”Jeg skal holde mig inden for den temaramme, hjælper med sine 
spørgsmål udstikker for mig”). Men ideerne vil ikke gå væk – og opleves derfor endnu mere 
forstyrrende. I disse situationer kan den sekundære hjælper være til nytte.  

Grundfunktionen består i at stille det ene, enkle spørgsmål til hjælper hhv. FP: ”Hvordan synes du 
det går? – Er der evt. noget du har lyst til at fortælle mig om, hvordan det går?” – og derefter lægge 
øre til. Og måske supplere med nogle enkle observationer eller spejlinger. Det kan være, hjælper/FP 
ikke har lyst til at fortælle deres sekundær-hjælpere noget – fordi de ikke oplever sig 
uhensigtsmæssigt hæmmet af den iscenesatte form. Så kører samtalen bare videre. Det kan også 
være, de har lyst til at fortælle noget. Den samtaletekniske fidus, der herigennem opnås, er for det 
første, at de selv, gennem eksternalisering, får mulighed for at ’komme af’ med det tema eller den 
ide, der ellers bliver ved med at dukke op (rumstere, og dermed forstyrre). Med et udtryk, vi vender 
tilbage til, kan det give dem ro på i resonanskassen (se planche 13 samt Willert 2011a). For det 
andet vil deres primærsamtalemodpart få kendskab til den rumsterende ide – men få kendskab til 
den, som om den kom fra et reflekterende team: som tredjeperson-beskrivelse og uden samtidig 
øjenkontakt (mere herom senere). Og der kunne jo være, der rent faktisk var gode grunde til ideens 
insisterende rumsteren: Måske vil den vise sig nyttig for det videre samtaleforløb? 

Det er ikke særligt tit, vi integrerer sekundærhjælpere i arbejdsforløb, vi står for. Men funktionen er 
værd at nævne, fordi den på en god måde illustrerer, hvordan refleksive processer, gennem 
omhyggelig iscenesættelse, kan designes, så internaliserings-eksternaliserings-dynamikkens 
konstruktive potentialer udnyttes bedst muligt. 

Brug af video: Mette Møller (2005) har (delvis i kompagniskab med Søren) udviklet videobaserede 
gruppesupervisionsmetoder, hvor et anerkendende reflekterende team er obligatorisk ingrediens i 
time-out. ”Vi ser (på skærmen), at FP gør sig umage med at efterleve sine professionelle intentioner 
… ”. FP har derudover mulighed for at ønske sig feedback fra et/flere team(s) med et i højere grad 
kritisk- vurderende fokus (f.eks. ”Hvordan ville jeg have tacklet problemet?”; ”Faglig-teoretisk 
vurdering”). Et grundlæggende omsorgsniveau (anerkendelse) er på denne måde sikret. FP doserer 
selv det ønskede kritik-niveau fra sine sociale, kollegiale omgivelser.  

Hjælpers positionsskift: Tom Andersen foreslår, at hvis settingen kun omfatter én hjælper og FP 
(hos ham: interviewer og klient), kan hjælper med fordel, ved hjælp af et stoleskift, dekretere time-
out og her fungere som et énmands RT. Stoleskift kan (i vores praksis) erstattes af en tydelig 
markering af et positionsskift: ”Læn dig lige tilbage, nu vil jeg indvi dig i nogle tanker, jeg har gjort 
mig. Du skal bare slå ørelapperne ud, så kan vi bagefter snakke om, hvorvidt du kan bruge noget af 
det … ” Ofte bruge vi udtrykket højttænkning om en sådan delpraksis. Som generaliseret 
metodekomponent er højttænkning velegnet, hvis du i rollen som hjælper oplever dig belastet af 
tema- eller idemæssigt overload, svarende til, hvad vi ovenfor skrev om baggrunden for brug af 
sekundær-hjælpere. I stedet for at falde for fristelsen til at agere super-problemknuser på FPs vegne 
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kan hjælper gennem højttænkning aflevere sine guldkorn som personlige refleksioner, der stiller FP 
frit mht, om de skal bruges eller negligeres.  

Benedicte omtaler nogenlunde det samme fænomen på den måde, at hjælper skal bruge sin 
medforståelse til at skabe merforståelse hos FP (Madsen 2006). En tilsvarende synsvinkel ses i 
begrebet ”sammenfletning af viden”, som introduceres af Westmark et al. 2012.  

En andet slags positionsskift: Hvis vi fungerer som trænere af kollegiale teams og i en konkret 
samtale indtager rollen som (demonstrerende) hjælper eller spilfordeler, vil vi særdeles ofte tillige 
bidrage med reflektørbidrag under time-outs – som tentativt gode rollemodeller.  

Imaginær refleksion: Der er her tale om en kommunikativ specialitet, der på det seneste tiere og 
tiere har vist sig at finde vej til vores samtaler, og som kan fortjene et navn – så altså: Imaginær 
refleksion. FP bliver bedt om at forestille sig, hvordan personer, der har konkrete aktier i/er konkret 
involveret i den sag, der volder ham besvær, ville reagere eller forholde sig til hans egen særlige 
sagsperspektivering – og derefter eksternalisere sin forestilling. Konkret: Hjælper siger til FP: ”Hvis 
nu NN (omtalt i samtalen) havde været til stede i dette rum som flue på væggen og havde hørt dine 
betragtninger, hvad ville vedkommende mon så tænke/få lyst til at sige?” 

 

Planche nr. 7a 

HVAD reflekteres der over? 

 Forskelligartede foki, f.eks. på FP og dennes relation til sagen, på sagen 
som sådan hhv. på hjælperen og dennes kommunikation 

 Evt. kobling til et teoretisk tema 

 Evt. styret af spørgsmål eller rekvisitioner fra fokuspersonen 

 Eller fra hjælperen 

Almen kommentar: Præciseringer af disse muligheder vil som regel indgå i den overordnede 
rammesætning. Hvis der f.eks. er tale om et kompetenceudviklingsforløb, hvor der foregår en 
vekselvirkning mellem teori på den ene side, og på den anden side praksis i form af samtalegrupper 
med reflekterende teams, kan en instruktion til den pågældende mødegang bestå i så vidt muligt at 
medreflektere dagens teoretiske tema. 

 

 

Planche nr. 7b 

HVORDAN afleverer reflektørerne deres refleksioner? 
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Generelt: afhænger af opgave- og situationskontekst – men nogle ’typiske’ 
valgmuligheder kan nævnes: 

 Evt. vægt på ikke-vurderende udsagn med entydig positiv konnotation  

 Eller omvendt: opfordring til at udfordre, tænke med og tænke videre, 
komme med forslag eller kritik 

 Som regel ikke vægt på enighed og konsensus i RT, som regel snarere 
tvært  imod 

 Fordi formålet ikke er at være FPs stedfortrædende problemløser 

 Men at inspirere og forstyrre FP konstruktivt ved at stille en idebank til 
hendes rådighed: tanker, ideer, synsvinkler, historier etc. 

 Undertiden er det nyttigt eksplicit at koble mellem refleksion og empirisk 
kilde: ”Da FP sagde xx, fik jeg den tanke, at yy ” 

Idébank: Idébank er Tom Andersens formulering. Han definerer det ligefrem som RTs opgave at 
producere en sådan idébank. Vi bruger undertiden vendingen, at RT smider mange bolde op i luften 
– med viden om, at FP måske kun vil gribe et fåtal, måske slet ingen. 

Kobling til empirisk kilde: Den beskrevne udsagnsform kan forstås som illustration af 
gestaltterapiopfinder Frits Perls’ skelnen mellem udsagn, der refererer enten til yderzone (”Da FP 
sagde xx”, dvs. ydre registrering), eller til inderzone (”fik jeg den tanke … ”, dvs indre registrering) 
– eller endelig til mellemzone (figurerer ikke i eksemplet – der er tale om tolkninger af, hvad der i 
virkeligheden er på færde, eksempelvis ”FP er vred!”). Fritz Perls er optaget af, at mellemzone-
udsagn generelt sagt bør undgås i terapeutisk kommunikation og erstattes af inder-/yderzone-
udsagn. Noget lignende kan gøres gældende om RT-kommunikation. Vi vender tilbage til temaet 
ifm omtale af spejling (planche 13).7   

Generelt: Bemærk variationsmulighederne! I mere robuste grupper, der selv har bedt om og evt. 
betalt for at blive flyttet til deres Nærmeste Udviklingszone, kan man sagtens opfordre RT til at 
udfordre FP (se f.eks. Madsen et al. 2010, hvor der inden for aktionslæring tales om kombineret 
støtte og udfordring). 

 

 

Planche nr. 7c 

HVORDAN afleveres refleksionerne - fortsat? 

                                                 
7Vi har ikke lige kunnet skaffe en kilde til gestaltterapeuten Fritz Perls begrebsapparat, fremstillingen bygger på von 
Hörensagen.  
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 Mere eller mindre kildenær hhv. beriget spejling (se planche 13) 

 Evt. egentlige genfortællinger, som i bevidning a la White 

 Evt. redegørelse for, hvad FPs fortælling har gjort ved reflektøren, 
ligeledes a la White 

 

Planche 7d 

Flere variable spilleregler for et reflekterende team 

 Medlemmerne af RT kan evt. blive interviewet af hjælperen, men ellers 
taler de indbyrdes 

 Enten seriel refleksion, dvs. én reflektør ad gangen, eller reflektørteam 
engagerer sig i en fælles refleksion 

 Størrelsen af RT kan variere – både ud fra opgave og ud fra det faktiske 
antal forløbsdeltagere  

 Antal time-outs og disse perioders længde vil altid variere 

Fælles refleksion: Med reference tilbage til Frits Perls’ zone-model bør det betones, at ’fælles 
refleksion’ helst ikke skal blive for mellemzone-agtig, dvs. en diskussion, der søger frem mod den 
virkelige (one and only) forklaring på FPs problem. Erfaringsmæssigt gør en sådan diskussion det 
sværere for FP at holde fast i sit eget indre perspektiv. Udtrykt i systemisk domæneteori-termer kan 
vi sige, at fælles refleksion skal finde sted i det refleksive og det æstetiske domænes præmisser, dvs. 
med respekt for RT som et subjektforankret multivers. 

 

De næste to plancher handler nok om RT-varianter, men der er så store forskelle, at 
de behandles for sig. Desuden er de vores egne opfindelser: 

 

 

 

 

Planche nr. 8a  

Eksternalisering af FPs indre scenarier, to eksempler 
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To relativt formfaste varianter udvikledes af Søren i psykoterapeutisk kontekst 
(Studenterrådgivningen, 1979-84) 

A: Stolearbejde med mange stole 

 Anskueliggør personen forstået som en organisation – som komplementært 
mod-stykke til organisationen forstået som en person 

 Guidet af hjælper veksler FP mellem  

(1) at befinde sig inden i stolescenariet (mærke det som indre virkelighed)  

(2) befinde sig uden for stolescenariet i rollen som sympatisk medlevende 
observatør og hjælpers konsulentkollega 

Stolearbejde med mange stole: Mange af Sørens læremester-terapeuter var gestaltterapeutisk 
inspirerede, og arbejdsformen bærer præg af dette – men med et konsulent-agtigt tilskud, der 
indebærer en bølgebevægelse mellem eksternalisering: FPs indre konflikter oversættes til et 
stolescenarie, hvor diverse mentale positioner (del-selver) er på gensidig indbyrdes kollisionskurs 
(”Der mangler ledelse!”) – og internalisering: Satse på praktisk konfliktløsning gennem FPs 
kropsligt-kommunikative eksperimenter, hvis evt. problemafhjælpende kvaliteter mærkes her og nu 
(”Jeg føler, jeg mærker … – Puh, det lettede!”). 

Planche nr. 8b  

B: Kropspædagogisk gruppe (udviklet sammen med Bodynamic kropspædagog 
Erik Nielsen) 

 Indledende problemindkredsende samtale afbrydes på et tidspunkt af 
hjælper: ”Prøv at beskrive de(t) billede(r)/det fornemmelseskompleks, du lige 
nu sidder med i hoved/kroppen   

 Brug de øvrige gruppedeltagere som materiale til at forme en skulptur, der 
’viser’ billedet/fornemmelseskomplekset   

 Hvad kan du lære af nyt om dig selv/dit problem ved at betragte skulpturen? 
  

 Evt. bliver den statiske skulptur (af hjælper) bedt om at forlade sin statiske 
form og (ordløst) improvisere en kollektiv bevægelse; FP observerer   

 Afslutningsvis interviewes skulpturens enkeltpersoner om, hvordan det 
oplevedes at kropsliggøre FPs indre scenarie.  

Kropspædagogisk gruppe: 8a-scenariet kan forstås som en ’stoleskulpturel afbildning’ af FPs 
terapeutisk relevante mentale inderside. I 8b-planchens kropspædagogiske scenarie udnyttes i stedet 
levende mennesker som skulpturdele. Det indebærer dels, at FP får opgaven at forme 
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(’eksternalisere’) de øvrige gruppedeltageres kroppe, så de samlet er i bedst mulig visuel 
overensstemmelse med den kropslige (visuelle/kinæstetiske) gestalt, der var hendes udgangspunkt. 
Dels indebærer det, at den således formede skulptur, med udgangspunkt i skulpturdelenes kollektivt 
oplevede identitet, kan få sit eget liv og måske vise FP bevægelsesmuligheder, der rækker ud over 
hendes aktuelle oplevelseshorisont. Begge disse terapeutiske manøvrer kan give anledning til både 
bevægende og indsigtsgivende oplevelser – ikke kun for FP, men også for de øvrige 
gruppedeltagere, hvis sprogligt formidlede billede af FPs inderside nu suppleres med et kropsligt 
formidlet og fornemmet billede. 

 

Også den følgende udgave findes i to varianter. Vi lægger ud med Benedictes 
specialitet: planche 9: 

Planche nr. 9 

Organisatorisk rekonstruktion med reflekterende positioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På planchen er der eksemplificeret med et fokussystem bestående af et tre-personers team, som 
modtager hjælp til afklaring af bestemte udfordringer i hjemorganisationen. Der er seks andre 
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deltagere i settingen – det kan være en workshop eller et kursusforløb - og de er ikke medlemmer af 
den pågældende organisation. Rammekonsulenten fungerer skiftevis som hjælper og spilfordeler. 
Efter at hun i sin samtale med teamet har dannet sig et foreløbigt indtryk af udfordringens nærmere 
karakter, iscenesætter hun en struktur, hvor teamet ”spiller sig selv”, mens de øvrige deltagere 
placerer sig i hhv. ledelsens og kollegernes position. Man kan sige, at de repræsenterer 
eksternaliseringer af fokussystemets billede af betydningsfulde parter i egen hverdag. Sandsynligvis 
skal fokussystemet forsyne disse deltagere med lidt data, så de kan leve sig ind i positionerne, 
indledningsvist og/eller løbende. Men ikke for meget, erfaringen viser, at de fleste har let ved at 
leve sig ind i problematikken. Når teamet snakker indbyrdes, med eller uden hjælperen, svarer det 
til den primære samtale. Når de øvrige positioner under time-out får plads og reflekterer indbyrdes, 
efter samme principper som reflekterende teams, svarer det til to sekundære samtaler. 

Spilfordeleren kan evt. interviewe de to sekundære systemer. En tilsvarende iscenesættelse kan 
anvendes, hvor der blot er tale om en fokusperson. De organisatoriske positioner kan varieres efter 
behov: udover ledelse og kolleger kan det f.eks. være en overordnet politisk ledelse, 
samarbejdsparter, interessenter, klienter, brugere, konfliktparter og familiemedlemmer. 

Workshop 5 handler om denne variant. Formen har en vis sammenhæng med situationsspil – se 
Hjelholt 1995. 

Søren har skabt en særlig rekonstruktionsvariant og kaldt den græsk kor. Formen er velegnet til 
sagssupervision i (personale-)grupper, hvor sagerne er kendetegnet ved særdeles høj organisatorisk 
kompleksitet (mange instanser/interessenter indblandet). I takt med at sagen og dermed 
kompleksiteten, rulles ud i primærsamtalen, vil hjælper invitere villige tilhørere til at indtage 
pladserne som stand ins for sagens enkelte instanser/interessenter i ’det Græske Kor’. Hver ny stand 
in vil blive nødtørftigt instrueret af FP mhp fremadrettet at kunne lytte til primærsamtalen fra den 
pågældendes perspektiv (”Du er en skoleinspektør, der … ”; ”du er en alkoholiseret mor, der … ”; 
”Du er Peters lillesøster på bare fem år … ” osv). Det samlede Græske Kor er således en her og nu-
gengivelse af sagens organisatoriske kompleksitet. Under time-out vil hjælper successivt interviewe 
korets medlemmer ’i anden person’ (fx ”Hvad tænker du, Mor, om den historie, du lige hørt din 
psykolog fortælle … ”), mens FP observerer. Kormedlemmer kan være mange, i og med at 
sagskompleksiteten er stor. Derfor kræver formen almindeligvis god tid. Normalt vil det være 
kontraindiceret også at lade kormedlemmer reflektere frit indbyrdes (det kan bl.a. let udarte til 
usolidarisk ’skæg og blå briller-parodi’), men som efterbearbejdning kan en fri meningsudveksling 
om, ’hvordan det føltes’, evt. være givtig – også mhp debriefing af kormedlemmerne (lægge rollen 
bag sig). 

 

Med Planche nr. 10 forlader vi de former, der kan opfattes som variationer over det 
reflekterende team: 

Planche nr. 10 
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Akvariemodel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akvarie-modellen (fish bowl) har årtier på bagen, men dens oprindelse fortaber sig, i hvert fald for 
os. Varianten egner sig, hvor forholdsvis mange deltagere er samlet. På planchen er der tale om ti 
deltagere foruden rammekonsulenten = spilfordeleren. 

Princippet er, at en del af den samlede gruppe, "går i akvarium", dvs. deltagerne kommunikerer 
indbyrdes, alt mens resten placerer sig udenom og observerer processen. Billedligt talt kigger 
sidstnævnte ind gennem glasvæggen på fiskene i et akvarium, samtidig med at hver især gør sig 
sine tanker. Måske får observatørerne mulighed for at offentliggøre tankerne ved en senere 
lejlighed, hvorved deres rolle ligner den, vi ovenfor kaldte reflektør. Men alene deres 
tilstedeværelse vil påvirke ’fiskene’, for det gør en forskel at blive set og hørt af andre, mens man 
kommunikerer. Spilfordeleren kan så beslutte at skifte til et nyt scenarie, så de tidligere observatører 
nu udgør et akvarium, mens de tidligere ’fisk’ fungerer som observatører, og sådan kan processen 
køre et antal gange. Til slut kan hun opløse akvariet og lægge op til en fælles refleksion. 

Fiskene kan f.eks. være et eksisterende team eller en til lejligheden sammensat gruppe. Der er 
mange variationer af akvarium-princippet. Et par af dem ses i Bjerring & Lindén (2010:120-123): 
F.eks. kan deltagerne placeres i to kredse, den ene inden i den anden og således, at der til hver 
person i inderkredsen svarer en bestemt person i yderkredsen. Efter at inderkredsen har talt 
indbyrdes om den udvalgte sag, vender hver af disse personer sig mod sin makker i yderkredsen og 
reflekterer sammen med ham. Det kan også nævnes, at Strøier (2011:183ff) har udviklet Arvefølge-
formatet, der er velegnet til at give en samlet forståelse af en organisations identitets-historik. 
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Nu er vi langt om længe og for alvor kommet til Hvorfor’erne. Den hidtidige tekst 
har ganske ofte bevæget sig ud over det rent beskrivende og i retning af det 
forklarende – eksempelvis via begreber som 1.-/2.-ordenspraksis og 
eksternalisering/internalisering, så vi er allerede godt i gang. Vi beder læseren bære 
over med gentagelser, der måtte dukke op her og der.  

Den oversigt over Hvorfor-perspektiver, der følger, er i altovervejende grad præget af 
almen- og socialpsykologiske tematikker – dog krydret med lidt neuropsykologi, og 
som det vil fremgå, er der ikke tale om en modsætning. Spørgsmål vedrørende 
individualpsykologiske forskelle af mulig relevans for refleksionspraksis 
(eksempelvis læringsstile) lader vi ligge. 

Planche nr. 11 

Man kan søge svarene på Hvorfor … 

1. I mentale strukturer og processer hos reflektøren 

2. I tilsvarende processer hos fokuspersonen 

3. Og tilsvarende hos hjælperen 

4. I de sociale relationer, som skabes i rummet 

5. I deltagernes hidtidige, eksempelvis kollegiale relationer 

6. I den særlig ”kunstige” kontekst 

Det er kun rent analytisk, at tingene kan skilles så klart ad. I det følgende har vi især 
opmærksomheden rettet mod pkt. 1 og 2, med diverse sideblik til 3. Betydningen af pkt. 6, den 
”kunstige” kontekst”, har været berørt tidligere. Det skal understreges, at der kan peges på 
mange andre Hvorfor-svar end dem, vi her når at tage fat i. I den artikel af prof. Yahara (2011), 
som findes refereret sidst i notatet, er der således andre bud, byggende på 2.ordens kybernetik, 
Luhmann og en japansk lingvist. 

Vi starter ovre hos den enkelte reflektør. Alt hvad her siges om reflektøren, gælder også 
hjælperen – ikke mindst når vedkommende er alene i rummet sammen med FP, og altså er 
eneansvarlig for inddragelse af refleksionskomponenter i samtaleforløbet. 

 

Den måske vigtigste virkende faktor i denne sammenhæng er menneskets evne til 
at sætte sig i den andens sted og tage den andens perspektiv på sagen og på sig-
selv-som-sag – emotionelt og kognitivt: 
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Planche nr. 12 

Empati og perspektivtagning 

Emotionel og kognitiv perspektivtagning 

Niveauer i empatien; de Waals babushka-model  

Empatisk perspektivtagning 

Perspektivtagning: Nu handler det om forskellige måder, hvorpå reflektøren (og hjælperen) kan 
tage FPs perspektiv på sagen og sig selv. Altså forholde sig alter-centrerende snarere end ego-
centrerende. Vi skal forestille os et spektrum gående fra rent emotionelle/følelsesmæssige til rent 
kognitive udgaver. Reflektørens aktuelle placering på spektret vil bl.a. afhænge af, om hendes 
opmærksomhed primært er rettet mod FP og dennes tilstand – eller på FPs forhold til sin sag  - eller 
på sagen som sådan. 

Empati: I empatien og den empatiske perspektivtagning føler jeg, hvordan det må føles at være den 
anden. Enten vedkommendes tilstand her og nu, eller fortidige eller tænkte fremtidige situationer. 

Katzenelson placerer i sin bog om følelser, drivkræfter og erkendelse (2004) empatien som en af 
hovedhjørnestenene i menneskets evolutionært funderede socialitet. Vi er født som sociale væsner, 
og i empatien genkender vi noget hos den anden, som vi kender fra os selv, uden nødvendigvis 
nogensinde at have oplevet nøjagtig samme følelse, men netop pga. den fælles stemthed. Det 
betyder, at vi ikke nødvendigvis skal have gennemlevet den samme slags erfaring som Den Anden 
for at reagere empatisk. 

Empatien optræder som regel automatisk og umiddelbart, det er ikke noget, man skal ’præstere’. 
Den evolutionsorienterede empatiforsker de Waal har flg. definition: ”Empathy allows one to 
quickly and automatically relate to the emotional states of others, which is essential for the 
regulation of social interactions, coordinated activity, and cooperation toward shared goals. Even 
though cognition is often critical, it is a secondary development” (de Waal 2008:282; se også 
Madsen 2012d).  

Empati-niveauer: Samme de Waal har en ’babushkamodel’, som siger, at empatien er niveaudelt 
som resultat af evolutionen. Inderst findes den mest simple empatiform, som også er den mest 
oprindelige, både fylo- og ontogenetisk: emotionel smitte. Fænomenet kendes både fra fugle og 
pattedyr og selvsagt fra mennesket. Betegnelsen peger på, at det ene individ påvirkes helt 
umiddelbart af det andet individs emotionelle tilstand. Adfærdsmæssige ækvivalenter er imitation 
og efterabning, svarende til de former for nonverbal spejling, som også kendes fra god human-
kommunikation, hvor parterne typisk ikke vil være bevidst om deres indbyrdes synkronisering. 

På de næste empati-niveauer optræder i tiltagende grad kognitive vurderinger af situationen og af de 
mulige årsager til den andens situation og problem, foruden en stadigt klarere adskillelse mellem 
Selv og Anden. I det yderste lag går empatien ud på at tage den andens perspektiv og hjælpe på en 
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adækvat måde; de Waal taler om målrettet empati og empatisk perspektivtagning og refererer til 
forskning, som viser, at denne sofistikerede form ikke er forbeholdt menneskearten, men også 
kendes fra store menneskeaber, elefanter og delfiner. De nyere niveauer er bygget oven på de ældre, 
og de ældre er altid i et eller andet omfang aktive som understrøm for, og måske endda 
besværliggørelse af, de nyere. 

Hele kontinuet er til rådighed for reflektøren (og hjælperen), når vedkommende observerer. Det 
’smarte’ er, at perspektivtagning foregår forholdsvis automatisk, især hvis konteksten 
(rammesætningen, iscenesættelsen) frigør vedkommende fra en ego-centreret optagethed af egne 
forehavender. Det er ikke noget, man som sådan skal lære, man skal snarere genopdage sin iboende 
evne og så måske forfine den.8 

I vores særlige professionelle sammenhæng indebærer ’forfinelsen’ bl.a. en delvis ’teknificering’ af 
den iboende evne. Som en integreret del af iscenesættelse, kunstighed osv. skal du som reflektør i 
mange henseender lægge bånd og begrænsninger på din indbyggede empati, undlade at følge dit 
naturlige instinkt i retning af at komme fokuspersonen til hjælp. Reglerne om 3.person-omtale og 
undgåelse af blikkontakt er ydre manifestationer af dette. De tilsvarende indre manifestationer 
antager form som kommunikativ selvdisciplinering. 

 

Vi skal nu et skridt dybere: Spejlneuroner! 

Planche nr. 13 

Spejlneuroner og spejling 

Professionel spejling – kildenær eller beriget  

Spejlingens gyldighed og etik 

Stående ben vs gående ben  

Resonanskasse-metaforen 

Spejlneuroner: Inden for den bio-psykiske forskning er man i de senere år (siden 1996) blevet 
tiltagende opmærksom på betydningen af de såkaldte spejlneuroners virke (se Willert 2010a, 2011). 
Spejlneuroner har en dobbeltfunktion. (1) De er selektivt aktive med henblik på typebestemmelse af 
deres ejerorganismes egne handlinger: de regulerer ikke motoriske detaljer, men identificerer, 
hvilken slags handling, der i bred forstand er tale om: indtage føde, etablere kontakt, osv. Denne 
                                                 
8 Selv-empati – vistnok vores egen neologisme – har med indre emotionel kommunikation at gøre og svarer til det, vi 
tidligere har omtalt som dette at kunne lytte til egne indre stemmer. Det er beslægtet med aspekter af såkaldt emotionel 
intelligens: evnen til at opfatte og genkende sine egne følelser, være opmærksom på deres forløb, give dem klart udtryk 
og afstemme dem på en sådan måde, at de fremmer ens kognitive funktioner og motivationelle målopnåelse (iflg. 
Katzenelson 2004:207). 
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handlingskortlæggende funktion har været kendt længe. (2) Deres spejlende funktion blev opdaget 
ved et tilfælde – af forskere der arbejdede med adfærdsfysiologisk registrering af makak-aber 
(Rizzolatti & Sinigaglia 2008). De pågældende neurongrupper viste sig også at blive aktiveret, når 
aberne så andre handle inden for neurongruppens temafelt: et menneske (f.eks.), der spiste en 
isvaffel, aktiverede makak-abens neurongruppe for nøddespisning. Som neurongruppe betragtet er 
spejlneuroner altså udstyret med en forbavsende høj perceptuelt formidlet abstraktionskacitet.  

Det i kognitionsteoretisk henseende specielt bemærkelsesværdige ved spejlneuronformidlet empati 
er dens umiddelbare opdukken, i ét hug så at sige. Min forståelse af, hvad den anden har gang i, er 
ikke noget, jeg regner mig frem til. Jeg ’ved’ det i den forstand, at spejlneuronerne bringer min krop 
i et beredskab til at have gang i samme slags ting, som den anden har gang i, men uden at 
beredskabet omsættes til faktisk fysisk bevægelse. Denne kropslige viden gør i princippet 
organismer i stand til at foregribe andres handlinger og tilpasse egne handlinger til situationen. 

Specielt for menneskearten gælder det, at person A’s forståelse af person B’s sproglige beretning 
om et forløb (f.eks. i en hjælpersamtale), kan hjælpes på vej ved, at person A lever med i forløbet på 
spejlneuronplan – i en udgave, der i almenmenneskelig/almenpsykologisk forstand modsvarer 
forløbet, B har oplevet og nu fortæller om, men som selvfølgelig vil være farvet af A’s 
personspecifikke erfaringsverden i forhold til den slags forløb.  

Spejlneuroner formodes at danne neural basis for gensidig social indlevelse, dvs. evnen til at placere 
sig i den andens sted. Det er en indbygget evne til at møde Den Anden og etablere kontakt, en del af 
menneskeartens biologiske grunddesign. Eksperimentel hjerneforskning er i fuld gang med at 
indsamle stadig mere differentieret viden om rækkevidden af spejlneuronernes funktion. Vi tillader 
os rask væk at bruge løs af tankegangen, uden smålig hensyntagen til, hvad der for indeværende, i 
strengeste forstand, er forskningsmæssigt belæg for.  

Professionel spejling: Den professionelle spejling bygger oven på menneskets spontane tendens til 
gensidig spejling, jf. fænomenet emotionel smitte og de adfærdsmæssige ækvivalenter, som de 
Waal talte om, hvilket igen bygger oven på spejlneuronerne. Spejlingsredskabet omfatter et bredt 
spektrum af variationer. Spejling kan være her og nu-præget, som når reflektør (eller hjælper) gør 
FP opmærksom på en detalje i, hvad han netop foretog sig (eksternaliserede), og som hjælper fandt 
potentielt interessant; det kan være så lidt som et enkelt ord eller vending, en grimasse, en 
håndbevægelse. Spejling kan også være en opsummering af, hvad fokuspersonen har talt om 
gennem de seneste 20 minutter; her handler det for hjælperen om at koncentrere fortællingen på en 
dækkende måde. Genfortællinger er en variant af opsummeringen.   

På tværs af dette vil vi sondre mellem kildenær og beriget spejling. 

Kildenær spejling: Reflektøren (eller hjælperen) sætter ord eller billeder på det, som fokuspersonen 
har sagt, eller på de processer som er foregået, og giver dem tilbage til vedkommende, mest muligt 
beskrivende, mindst muligt vurderende og uden selv at tage stilling. Ligesom et spejl, der 
reflekterer den, der spejler sig. Genstanden for simpel spejling omfatter et bredt spektrum, lige fra et 
øjebliks ytring eller hændelse til et langstrakt forløb. Uanset hvad, så handler det i simpel spejling 
om, at reflektøren (eller hjælperen) anvender deltagernes egne ord og er så nøjagtig som mulig. 



 32 

Med Perls’ zone-terminologi kan vi tale et yderzonebaseret udsagn. I ’vores egen’ terminologi taler 
vi om kildenær spejling som hjælp til, at FP møder sig selv i eksternaliseret udgave.  

Beriget spejling: Det er også muligt at spejle ved at bruge andre ord eller udtryk end 
fokuspersonens, og så nærmer vi os det, vi kalder beriget spejling. I denne form har reflektøren 
(eller hjælperen) i højere grad sat sit personlige fingeraftryk på de modtagne indtryk, og hun nøjes 
ikke nødvendigvis med at forholde sig deskriptivt. Ordene kan være nogle andre og muligvis mere 
præcise, eller mere spiselige end fokuspersonens: En ellers rodet ophobning af udsagn kan nu 
fremtræde med stor klarhed, så modtageren forstår sig selv bedre end før. Omvendt kan reflektør 
(eller hjælper) - og her taler vi om professionelt samarbejde med et robust FP/fokussystem - vælge 
at berige FPs formidlede selv-narrativ gennem overdrivelse, typificering, evt. godmodig karikatur: 
FP kan herigennem få indtryk af, hvilke mere eller mindre ’mærkelige’ forståelser, andre kan blive 
inspireret til ved at høre hendes beretning; og hvis hjælper rammer rigtigt, kan det måske ligefrem 
opleves befriende for FP at få lov at grine ad sine egne mere selvhøjtidelige sider – i eksternaliseret 
form. Søren har i andre sammenhænge talt om det bulede spejl (se f.eks. Willert 2011a).  

Generelt opfatter vi spejlneuroner som noget af det biologiske grej, der i udgangspunktet hjælper 
reflektørerne (og hjælperen) til at få føling med FPs virkelighed. Som allerede antydet forestiller vi 
os også, at spejlneuroner i sig selv bidrager til en personlig farvning af det formidlede kendskab til 
den andens virkelighed. Denne personlige farvning kan reflektører (og hjælper) få kontakt til ved at 
aflæse deres personlige resonanskasse (se nedenfor). Det ekstra, der tilføjes i en beriget spejling, 
stammer altså fra den spejlende parts indadrettede opmærksomhed (inderzone-forankret), hvor den 
kildenære spejling beror på vedkommendes udadrettede opmærksomhed (yderzone-forankret).  

Spejlingens gyldighed og etik: Både den kildenære og den berigede spejling viser fokuspersonen, 
hvad andre, der grundlæggende vil hende det godt, får ud af at tænke med, eller tænke i forlængelse 
af hendes egen måde at eksternalisere sig selv på, sprogligt såvel som kropsligt. Spejlingens 
magtfuldhed som professionelt redskab kan bl.a. sættes på sproglig formel ved hjælp af Perls’ zone-
terminologi: Spejlinger har den personlige kontakt/den professionelle samarbejdsrelation som deres 
umiddelbare forudsætning. Spejlinger (og hér taler vi især om berigede spejlinger) er meldinger om, 
”hvad det (bl.a.) gør ved mig at være sammen med dig”. Det indebærer eksempelvis, at modtageren 
af en spejling ikke kan neutralisere dens betydning gennem en kognitiv-rationel tilbagemelding 
gående på, at ”det passer ikke, hvad du siger. Sådan er jeg slet ikke.” Som udtryk for den spejlendes 
inderzone-aflæsning er spejlingen i fænomenologisk forstand sand: Som sådan ’passer’ den. Vi 
udtrykker dette ved at sige, at spejlingens kvalitet i interventionsmæssig henseende ikke knytter an 
til dens objektive, dvs. iagttageruafhængige sandhedsværdi, men til dens personrelaterede 
forstyrrelsesværdi.  

FPs manglende mulighed for kognitiv-rationel neutralisering af spejlingen-som-forstyrrelse peger 
også på væsentligheden af at omgås spejlinger med varsomhed. I og med at spejlinger må forstås 
som produkter af den professionelle samarbejdsrelation, kan deres effekt også blive en for voldsom 
forstyrrelse af samme relation. FP kan slet og ret tabe lysten til at være sammen med en person, der 
omsætter samværet med ham til personlige oplevelser som de spejlede.  

Berigede spejlinger kan på den ene side opleves sjove, fantasifulde, kreative at udvikle. Som den 
anden side af mønten kan de også involvere den spejlende i selv-forførelse, tale til narcissisten i os 
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alle. Uærbødighed over for egne spejlinger er altid på sin plads. Hertil kommer principper fra 
planche 5, om at reflektørerne skal respektere fokuspersonens ret til at selektere efter 
forgodtbefindende, eksempelvis ved at undlade at engagere sig aktivt i en spejling, der ikke 
forekommer umiddelbart appellerende eller hjælpsom. 

Så samtidig med at vi ikke plæderer for stram forhånds- og detailkontrol af RT-praksis, kan 
almindelig opmærksomhed på/metarefleksion over den refleksionskultur, der ligeså stille får lov at 
udvikle sig blandt reflektørerne, ligeledes være en god ide. 

Stående ben vs. gående ben: Søren udviklede på et tidspunktet dobbeltmetaforen om 
stående/gående ben som hjælp til forståelse af den mentale bevægelse, som en hjælpersamtale (bl.a. 
ifølge kontrakten) gerne skulle hjælpe FP til at gennemføre. Dobbeltmetaforen refererer til gang: 
det at gå, som en af de enkleste, mest prototypiske bevægelsesformer, vi kender. Gang foregår som 
et samarbejde mellem et stående ben (der hjælper til afsæt og har forankring i det, som er) og et 
gående ben (der er ansvarlig for retning og hastighed: skridtlængde). Dobbeltmetaforens 
pædagogiske budskab er, at det i forbindelse med professionel hjælpervirksomhed ofte kan give 
mening at skelne mellem, om konkrete hjælpertiltag primært styrker FPs stående ben (ved at 
anerkende det, der er; acceptere FP udgangspunkt, som det er) eller snarere leverer støtte til FPs 
gående ben (giver ideer til mulige bevægelsesretninger; bidrager med andre forståelsesperspektiver 
end dem, der aktuelt giver FP mening – samtidig med at de låser ham). Kildenær spejling kan med 
’ben-metaforikken’ som ramme forstås som den spejlende reflektørs (eller hjælpers) støttende 
eksternalisering af FPs egen selv-eksternalisering, og dermed en støtte til FPs stående ben. Beriget 
spejling kan tilsvarende forstås som potentiel støtte til FP gående ben: en mulig udvidelse af hendes 
værens- og mulighedsrum.  

Resonanskasse-metaforen: Resonanskassemetaforen er endnu en Søren-opfindelse, udviklet i årene 
hvor han arbejdede som (halvtids) psykoterapeut i Studenterrådgivningen (Willert, 1981).  For nylig 
(Willert 2011a) har han etableret tentativ kobling mellem resonanskassemetafor og 
spejlneuronforskning. Resonanskassen kom til verden som et konkret oplevet billede: Hjælper 
oplevet som en slags guitarkasse, med lydhul vendt over mod FP. Strengene er ikke placeret uden 
på kassen, som på en rigtig guitar, men inden i. Når reflektøren (og hjælperen) lytter til 
fokuspersonen med alle sanser, bringes hendes strenge i mere eller mindre empatisk medsving. 
Medsvinget er individuelt farvet, vores respektive strenge er stemt i forskellige tonearter, både fra 
starten (genetisk udgangspunkt) og i kraft af vores levede liv.  

Koncentrerer vi os for en stund om hjælperens position og den primære samtale, ligger 
resonanskasse-metaforens pædagogiske budskab bl.a. i, at hjælper so oder so skal sørge for at få 
bragt medsvingende strenge til tavshed, ellers ender hendes indre resonansrum som én stor 
tonegrød. Tonegrød risikerer at hæmme koncentration og kontaktevne i forhold til FP. Sådanne 
oplevelser af overfyldthed kan personer, der er under oplæring i professionel samtalekunst, berette 
om. Sådanne novicer kan i første omgang prøve at ’løse’ problemet ved at negligere sig ud af det: 
bevidst fravælge resonanskassekontakt – men erfaringsmæssigt er det ikke altid virksomt. Den sikre 
vej til at gøre medsvingende strenge tavse er kontakt, enten blot en registrerende kontakt (”Jeg har 
hørt, dig men ikke lige nu!”), eller også en mere aktionsrettet kontakt, nemlig ved at lade strengen 
danne baggrund for en beriget spejling. Hvis du i rollen som hjælper oplever tonegrøds-
problematikken trænge sig på, kan du også vælge at lave time-out og give det reflekterende team 



 34 

plads. Derved får ikke blot fokuspersonen, men også du selv mulighed for at rydde op i og dermed 
aflaste det indre resonansrum. Og dermed klargøre rummet modtagelse af nye impulser. 

Generelt vil hjælpers og reflektørers opmærksomhed på og håndtering af deres 
resonanskassestrenges medsvingninger – eller for den sags skyld: på medsvingets fravær – kunne 
forfines i kraft af deres professionelle kompetenceudvikling og erfaring. Men i deres grundform er 
empati og resonans kapaciteter, som (stort set) alle mennesker har. 

 

Nu skifter vi til fokuspersonens perspektiv – på hvilke måder kan der ske en 
bevægelse i FPs forhold til sagen og sig selv? – Temaet blev allerede kort berørt 
under forrige planche via metaforen om det stående vs. det gående ben. 

Planche nr. 14 

Mentale strukturer og processer hos FP 

 Læring og personlig udvikling som mentale omstruktureringer 

 Refleksiv distance og ejerskab  

 Omprogrammering af egne handleprogrammer 

 Perspektivtagningens betydning 

 Modstand og optøning 

Læring etc.: Bl.a. med kritisk adresse til det såkaldt skolastiske paradigme, tankpasserpædagogik, 
m.m. peger mange læringsteorier på, at en af de vigtigste former for voksenlæring handler om 
reorganisering/omstrukturering og (fornyet) integration af eksisterende viden, erfaringer, 
holdninger, værdier osv. - snarere end om tilføjelser af ekstra viden9. Omfortolkning af eksisterende 
viden samt omlæring tilhører samme kategori. Sådan forstået er læring ensbetydende med personlig 
udvikling. Omstrukturering etc. udgør nok den bevægelsesform, der er mest interessant i 
professionelle hjælper-sammenhænge. (Se f.eks. Madsen 2006; Willert 2007, 20011b; Madsen et al 
2010). 

Trods omhyggelighed omkring formulering af kontraktens aftalte bevægelsesønske (se planche 2a) 
kan hverken FP selv eller andre på forhånd vide, hvad det er for en slags input eller forstyrrelse, der 
kan bringe hans mentale felt i bedre overensstemmelse med det handlefelt, han har til sin rådighed, 
og dermed åbne for bedre tilpassede forståelser og nye handlemuligheder. Og selv om andre 
(hjælper, reflektører, osv.) måske kan have allehånde problemløsningsideer på FPs vegne, nytter det 
                                                 
9 Det gælder f.eks. i høj grad John Dewey, som i sin klassiske læringsteori understreger betydningen af 
rekonstruktioner, reorganisering og successive integrationer af erfaringer – se f.eks. Dewey 1916 og Elkjær 2005. 
Dewey og Mead var i øvrigt nære venner. David Kolb bygger i sin oplevelses- og erfaringsorienterede læringsteori 
videre på Dewey (foruden Lewin og Piaget), "Learning is the process whereby knowledge is created through the 
transformation of experience" (Kolb 1984).  
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sjældent at insistere. I stedet bør iscenesættelse med reflekterende positioner og processer forstås 
som sociale scenarier, der gør det muligt for hjælpsomme, med-følende med-mennesker at lufte 
deres forståelser og problemløsningsideer på en ikke-insisterende og derfor (har det vist sig) reelt 
mere hjælpsom måde. På Centret brugte vi udtryk som disinteresseret interesse, disengageret 
engagement for at indfange denne særlige pointe og hjælperstil (se f.eks. Madsen & Willert 1993; 
Madsen 1996 og 2006). 

Men til syvende og sidst er det FP selv, der skal mærke den lille sprække i sin hidtidige forståelse, 
eller det pludselige aha. Når FP præsenteres for RTs ’idébank’, skal han bide mærke i det, som på 
en eller anden måde forstyrrer og anfægter hans hidtidige forståelse. Noget som muligvis kan 
afstedkomme en omstrukturering af dele af hans mentale felt. 

Refleksiv distance og ejerskab: På dette sted er det relevant med en lille introduktion til Kurt 
Lewins feltteori og herunder læringsteori (Madsen 2001, 2006), også fordi den hænger nøje 
sammen med de begreber om modstand og optøning, som vi vender tilbage til under sidste punkt. 
Feltteorien handler om mentale repræsentationer og deres dynamiske samspil i et system, som 
Lewin skiftevis kalder det psykologiske felt og lifespace. Denne gestalt defineres som enheden af 
personen og vedkommendes ’psykologiske omgivelser’, dvs. hans oplevelser i videste forstand. 
Lifespace fungerer som et kraft- og spændingsfelt, hvorfra alle psykologiske processer udgår. De 
dynamiske samspil vedrører processer og bevægelser, som dels følger af ’valensernes’ og 
kræfternes aktuelle konstellation, dels af feltets evigt foranderlige spændingsmønstre og dels af 
påvirkninger udefra.  

Differentiering, omstruktureringer og stadigt niveauhøjere integration af feltet ses af Lewin som 
hovedtendenser i al udvikling, også hos den voksne. En vis strukturel ændring er impliceret, så såre 
der sker bevægelse i feltet, for selv en nok så lille bevægelse sætter følgevirkninger i gang i resten 
af det interdependente felt med den funktion at genoprette ligevægten - eller mere præcist: den 
foranderlige, den kvasistationære ligevægt. Når Lewin taler om omstrukturering, refererer han 
imidlertid til mere markante transformationer af feltregionernes og -elementernes indbyrdes 
placering, som det man f.eks. ser i aha-oplevelser. Pludselige indsigter handler i Lewins 
terminologi om, at hele feltet i ét nu forskydes, så nye forbindelser og muligheder åbner sig. Den 
slags sker f.eks. på tidspunkter kendetegnet ved en særlig refleksiv distance: "… detachment and 
inward retirement from the valence which are so favorable to perception of the whole situation and 
hence to the transformation of the total field" (1935:84). Denne pointe er ikke bare central for 
forståelsen af den specielle Lewin-inspirerede voksenpædagogik, som den udmøntede sig i anvendt 
gruppedynamik, men også for iscenesættelse med reflekterende positioner og processer; jf. vores 
omtale under planche 5 af pausernes betydning.  

Under visse betingelser kan ændringsagenter (et af Lewins kendte begreber) tvinge deres vilje 
igennem og opnå ændringer i andres life space, f.eks. ved at lokke, forsøge at overtale, manipulere 
eller bruge magt. En forudsætning for at Lewin vil tale om personlig udvikling og (reflekteret) 
læring er imidlertid, at ændringen ikke påtvinges personen, men sker ’af egen drift’. Personen skal 
have ejerskab - eller i det mindste tage ejerskab. Hvilket er ensbetydende med, at en læring i sidste 
ende hviler på dynamiske processer i feltets råderum. Lewins opererer med sådanne ‘spaces of free 
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movement’ i form af de områder af lifespace, hvor personen har "the possibility to set himself goals 
and to act freely according to his own needs and his own judgement" (1936:177).  

Et af Lewins andre læringsteoretiske bidrag er sondringen mellem kognitiv og motivationel læring. 
Kognitiv læring forudsætter, at der sker en differentiering og omstrukturering af det psykologiske 
felts kognitive dimension, typisk i mere præcis, realistisk, objektiv og handlemæssigt funktionel 
retning. Motivationel læring indebærer en adækvat omstrukturering af personens behov, ønsker, 
interesser, ambitioner, mål og værdier – og lad det være stikordet til næste planche-punkt. 

Omprogrammering: Tidligt i teksten talte vi ikke kun om ’mental omstrukturering’, men brugte 
tillige termer som ’omstrukturering af handleprogrammel’ eller ’omprogrammering’. Vores 
inddragelse af sådanne formuleringer kan bl.a. forstås med reference til to almenpsykologiske 
klassikere, der hver især og tilsammen har haft stor betydning for vores måde at tænke på: Kurt 
Lewin, som især Benedicte har dyrket, hvilket vi lige har set. Og George Herbert Mead, som især 
Søren har dyrket (Mead 2005). Begge var teoretisk optaget af at overskride det Descartes-
inspirerede ontologiske skel mellem, på den ene side oplevelse, og dermed mening, betydning, osv., 
forstået som immateriel substans, på den anden side adfærd forstået fysiske, og dermed principielt 
meningstomme bevægelser i et fysisk tredimensionelt rum. Mead (1934: 111f) forstår således 
bevidsthed som værende lig med det, vi tidligere har kaldt handlefeltet (” … simply the environment 
of the human individual or social group in so far as constituted by or dependent upon or 
existentially relative to that individual og social group”). Omstruktureringer af FPs perceptuelle 
eller kognitive felt (oplevelse, forståelse) og af handleparathed (handleprogrammel) er således 
intimt, om end ikke lineært forbundne; jf. også Meads tidligere omtalte fremstilling af det 
menneskelige selv som en fortløbende spændingsfyldt ’samtale’ mellem en handlende Jeg-instans 
og en iagttagende, vurderende, forsøgsvist selvopdragende Mig-instans. 

Perspektivtagning: Vi har tidligere været inde på værdien af reflektørernes perspektivtagning. I 
kontekster, hvor meningen er, at en bestemt fokusperson eller -system skal opnå en bestemt form 
for afklaring, vil det ofte være gunstigt, at vedkommende får hjælp til at se sin sag fra andre 
perspektiver end det ego-centrerede. Hjælperen har selvsagt en vigtig rolle hvad det angår, men 
etableringen af reflekterende positioner kan i høj grad bidrage. 

Alene dette at reflektøren ser FPs sag fra en andet perspektiv end FP selv og beretter ud fra dét, er 
virkningsfuldt. Oven i dette kan man lade reflekørerne indtage bestemte positioner svarende til FPs 
indre eller ydre organisatoriske virkelighed (se planche 8-9) og derved yderligere skærpe hans alter-
centrering. 

Modstand og optøning: Sigmund Freud definerede modstand som det dynamisk ubevidstes 
blokering af selvindsigt. Kurt Lewin pegede med sit (i øvrigt normativt neutrale) begreb om 
modstand mod forandring på den generelle tendens til at holde fast i én gang etablerede mentale og 
sociale vaner (se Madsen 2009).  

Lewin introducerede yderligere den trefasede ændringsmodel Unfreeze-Move-Refreeze som en 
måde at forstå, hvordan træge vaner og modstand kan tøs op, således at modstanden mindskes og en 
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bevægelse måske kan finde sted – og fryses fast på det nye niveau10. "Måske" fordi personen skal 
bevæge sig af egen drift og indre motivation og ikke som følge af ydre tvang - og vedkommende 
vælger måske at undlade at foretage en bevægelse af den art, der fører til læring. Eller der er i 
praksis meget ringe bevægelsesfrihed. "Måske" også fordi enhver optøning af et etableret felt er 
urovækkende for personen (se Madsen 2006, 2009). 

Disse fænomener har stor relevans for situationer med iscenesat refleksion. Selve iscenesættelsens 
kunstighed muliggør en Unfreeze, i Lewins forstand, i og med anderledesheden ift. dagligdagens 
”plejer” – de sociale vaner. En optøning af fokuspersonens eksisterende mentale strukturer fremmes 
selvsagt gennem den primære samtale, men når FP i mental distance lytter til reflektørernes input, 
uden appel til at forklare og forsvare sig, er der helt særlige betingelser for, at hans mentale vaner 
løsner deres greb. 

Altså: Reglen om, at der intet pres er i retning af at være enig med reflektørerne, og det faktum at 
FP kan passe sig selv under reflektørernes refleksioner (ingen øjenkontakt og direkte tiltale), skaber 
pauser og ro til, at FP undersøger argumenterne, mærker efter og tager ejerskab for de mentale 
bevægelser, som byder sig til, i og med art de repræsenterer forbedret tilpasning til hans indre og 
ydre verden samt de dertil knyttede udviklingsønsker. 
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